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concreta que irá ajudá-lo em seu trabalho abnegado de salvar almas.
Ex.: “que seja santo”, “que saiba discernir”, etc..
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jovem e também adulto fará seus pedidos onde cada um irá incluir
o pedido pelo seu sacerdote. Em seguida, todos juntos, rezarão
com o coração por todas as petições. Não se esqueça de também
pedir pelas intenções do Papa e agradecer tudo o que o Senhor
lhe concede.

4. Para que suas orações sejam mais eficazes, no primeiro dia
pede a Virgem Maria, que seja ela quem sempre eleve suas
petições e orações a Deus.
Escrever aqui o pedido do sacerdote

deseja que peça a Deus em seu nome especificamente. O pedido deve basear-se em un desejo ou necessidade pessoal
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Eu

nome da criança ou jovem

rezo pelo senhor

“Queridas crianças e jovens, eu digo adeus a vocês, agradecendo
a Deus por suas vidas, tão bonitas a Seus olhos, e assegurandholse que vocês ocupam um lugar muito importante no
coração do Papa. Eu rezo por vocês todos os dias e
peço que me ajudem com suas orações para
cumprir fielmente a missão que Cristo me
confiou” . Barcelona 7/XI/2010
Pedido de oração do Papa Bento XVI às crianças da Fundação do Nen Déu
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